Gålöstipendiaternas kamratförening
Protokoll styrelsemöte
2014-06-09

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte GSKF den 9:e juni 2014, Kafé Expressohouse Stockholm.

Närvarande
Niko Jokilaakso
Phoebe Dijkstra
Anna Markevärn
Arash Rezai
Jafar Al Djaber (över telefon)

§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Niko hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att
välja sekreterare Anna Markevärn att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att jämte ordförande justera protokollet
Styrelsen beslutade att
välja Phoebe att jämte ordförande justera protokollet

§ 4 Föregående protokoll
Niko föredrog föregående protokoll från årsmötet
Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från konstituerande årsmötet 2014-05-26 och lägga det
till handlingarna.

§ 5 Telefon under ansvarsveckan
Niko tar i uppdrag att köpa in en telefon. Anna annonserar detta på Facebook så snart det är
klart. Ett förslag är att vara noga med telefontider, att hålla telefonen påslagen endast när man
har möjlighet att ta den.
Styrelsen beslutade att våra privata nummer ska tas bort från hemsidan.
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§ 6 Byte av bank
Niko berättar att han träffat SEB för att diskutera föreningens behov av ett Företagspaket.
Föreningens bankgiro är aktivt nu, men vi inväntar att SEB ska kontakta Nordea och inaktivera
Plusgirokontot.
Anna tar på sig att gå ut med informationsändringen på Facebook så snart det är klart.

§ 7 Medlemsregister
Medlemsregister behöver uppdateras. Niko tar fram de uppgifter som inkommit hittills i år.

§ 8 Styrelsemöten hos stiftelsen
Jafar stämmer av med Ingmar ang nyckel till kansliet, hur låneförfarandet ska gå till. Anna är
sammankallande för möten och ska mejla i god tid till alla.

§ 10 Gräsklipparen
Jafar kontaktar Ingemar om att lämna in gräsklipparen på service.

§ 11 Underhåll av huset
Anna som är ansvarig för husets inre och yttre underhåll tog upp följande punkter för underhåll:
• Trädäcket på uteplatsen samt verandans golv behöver oljas in.
• Snickerierna på verandan behöver rengöras; har blivit angripet av mögel.
Preliminär arbetsdag 28 juni kl 13. De som kan närvara sluter upp för att gemensamt utföra
underhållet. Niko köper in träolja, fasadtvätt och cykelställ, fönsterputs.

§ 11 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Anna Markevärn

................................

Vid protokollet

Justerare

